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مارحلا هللاتیب  نارئاز  هب  هرس  سدق  ینیمخ  ماما  ترضح  ياهدومنهر 

باتک تاصخشم 

.1368  - 1279 ناریا ، یمالسا  يروهمج  راذگناینب  بالقنا و  ربهر  هللاحور ، ینیمخ ، هسانشرس : 
. نایزومآراک دومحم  میظنت  هیهت و  مارحلا / هللاتیب  نارئاز  هب  هرس " سدق  " ینیمخ ماما  ترضح  ياهدومنهر  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1382 رعشم ، نارهت : رشن :  تاصخشم 
. مس 19×11 107 ص ؛. يرهاظ :  تاصخشم 

 : لایر 6-522-763-964-978  4500 کباش : 
.1368  - 1279 ناریا ، یمالسا  يروهمج  راذگناینب  بالقنا و  ربهر  هللاحور ، ینیمخ ، عوضوم : 

جح عوضوم : 
نایجاح عوضوم : 

 - 1335 دومحم ، نایزومآراک ، هدوزفا :  هسانش 
ح3ر9 1382  /DSR1574/5 هرگنک :  يدنب  هدر 

955/0842 ییوید :  يدنب  هدر 
م49621-81 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

1 ص :

هراشا
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2 ص :
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3 ص :

راتفگشیپ

هب مالسا  یعامتجا  يدرف و  تادابع  تسویپ ، عوقو  هب  ینید  رکفت  يایحا  هیاپرب  مالسا  يایند  رد  هک  یلّوحت  یمالـسا و  بالقنا  يزوریپ  اب 
رارق یمالـسا  رئاعـش  نیرتیلـصا  هرمز  رد  نآ ، ریاظن  تاعامج و  هعمج و  ياهزامن  جح ، ریظن  یلامعا  دـش و  تیادـه  دوخ  یقیقح  ریـسم 
فقاو نآ  ذوفن  هرتسگ  ضیارف و  نیا  تمظع  هب  ار  ناـهج  رـسارس  ناناملـسم  هجیتن  رد  دـیدرگ و  ناـهج  نیملـسم  هجوت  نوناـک  تفرگ و 

. دناشک لاعفنا  هب  مسارم  هنوگ  نیا  شخبتدحو  میظع و  تردق  ریثأت  تحت  زین  ار  نیملسم  مالسا و  نانمشد  تخاس و 
ات يزوریپ  نیزاغآ  ياهلاس  زا  جح ، مسارم  رد  ادخ  هناخ  یناریا  نارئاز  تبالـصرپ  روضح  ناناملـسم و  هدرتسگ  روضح  راکنا  لباقریغ  رثا 

. تسا مسارم  نیا  هدنز  حور  رگنایامن  صاخ و  ياهولج  رگنایب  دوخ  زورما ، هب 
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4 ص :
. دوب یمیهاربا  جح  يرازگرب  يارب  نیملسم  تیاده  رد  ناشیامامتها  راوگرزبماما ، ینارون  راکفا  ؤلألترپ  مهم و  ياهزارف  زا  یکی  کشیب 

رودـص اهدومنهر و  اب  دوب ، هداد  رارق  سدـقم  عراش  بولطم  اهنآ و  يدوجو  هفـسلف  هیاپرب  ینید  ضیارف  يایحا  ار  دوخ  تلاـسر  هک  ماـما 
هب ار  ناهج  ناناملـسم  یمالـسا ، بالقنا  يزوریپ  نیزاـغآ  ياـهلاس  زا  تخادرپ و  جـح  هاـگیاج  شقن و  نییبت  هب  عماـج ، دـنلب و  ياـهمایپ 
لح هب  میظع ، تردـق  نیا  هب  اـکتا  اـب  دـنناوتیم  هلاـس  همه  دـنراد و  مالـسا  یـسایس  يداـبع - هرگنک  نیرتـگرزب  رد  هـک  یمیظع  ناـکما 

. درکیم دیکأت  مهم  نیارب  دوخ  تکربرپ  رمع  نایاپ  ات  داد و  هجوت  دنزادرپب ، مالسا  ناهج  تالظعم  تالکشم و 
، نویناحور نایاقآ  تارضح  هژیو  هب  جح و  رما  ناراکردناتسد  نارئاز و  تسا  يرورض  دیقف ، ربهر  نآ  ياههاگدید  اب  ییانشآ  روظنم  هب 

تمه ماما  ياههاگدید  رمتسم  قیمع و  رورم  هب  تبسن  دوب ، نانآ  هجوتم  جح ، لماک  حیحص و  ماجنا  رد  هرـس  سدق  ماما  یلـصا  هجوت  هک 
. دنرامگ

زا ییاهشخب  يربهر ، مظعم  ماـقم  هثعب  شهوژپ  شزومآ و  تیریدـم  هیقف ، یلو  مرتحم  هدـنیامن  هیـصوت  هب  اـنب  فدـه و  نیا  ققحت  يارب 
، تسه زین  جح  رفس  رد  نویناحور  فیاظو  هدننک  نایب  یعون  هب  هک  ار ، راوگرزب  ماما  تاشیامرف  اهمایپ و 
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5 ص :
. تسا هدومن  هدامآ  اهناوراک  مرتحم  ياهنیعم  نویناحور و  يرادربهرهب  يارب  هدیزگرب و 

تسا هلمظعم  ياهینارنخس  ای  هرس  سدق  ماما  ياهمایپ  یلـصا  ياههژاو  دیلک  نیوانع و  زا  هتفرگرب  هدش ، مهارف  هعومجم  نیا  رد  هک  هچنآ 
. دزاسن دراو  مایپ  لصا  هب  ياهمطل  تاملک  عیطقت  ات  هدش  شالت  نمض  رد  تسا ، هدیدرگ  داریا  ای  رداص و  جح  تبسانم  هب  هک 

. تسا رّسیم  اهینارنخس  اهمایپ و  لماک  هعلاطم  اب  رتهتسیاش ، رتشیب و  هدافتسا  تسا  یهیدب 
- یلاعلاهلظدم يربهر - مظعم  ماقم  ياهینارنخس  اهمایپ و  زا  دمآ و  دهاوخ  لمعب  يرتعماج  تامادقا  هطبار  نیا  رد  هدنیآ  رد  هکنیا  هب  رظن 

بجوم رثؤم و  یتآ  ياههمانرب  لـیمکت  رد  یمارگ ، ناگدـنناوخ  مرتحم و  نویناـحور  يوس  زا  اهداهنـشیپ  هئارا  اذـل  درب ، میهاوخ  هرهب  زین 
. تسا نانتما  دیزم 

هدهعهب ارهعومجم  نیا  میظنت  هّیهت و  تمحز  هک  نایزومآراک ، دومحم  خیش  جاح  ياقآ  مالسالاتجح  بانج  دنمجرا  لضاف  زا  نایاپ  رد 
. مینکیم رکشتومیراذگساپس  دناهتفرگ ،

يربهر مظعم  ماقم  هثعب  شهوژپ  شزومآ و  ریدم 
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6 ص :

هَّللا یلا  رفس  جح ،

. تسا هَّللایلا  رفس  جح ...  رفس  هک  دیشاب  هتشاد  هجوت  * 
كرابم رفس 

. دننک یط  ار  كرابم  رفس  نیا  يزوریپ  تمالس و  اب  دنوشب  قفوم  نایاقآ  هَّللاءاشنا  هک  مراودیما  نم  * 
جح تراجت و 

. دشاب حرطم  رفس  نیا  رد  يراجت  روما  دیهدب و  رارق  تراجت  رفس  ار  رفس  نیا  دابم  * 
ایند لیصحت  رفس 

. تسین ایند  لیصحت  رفس  جح ...  رفس  هک  دیشاب  هتشاد  هجوت  * 
هَّللایلا رفس  جح ،

. دینکن ایند  هب  هدولآ  ایند ، يوس  هب  رفس  هن  تسا  هَّللایلا  رفس  رفس ، * 
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7 ص :
طوقس لامتحا 

يادخ هک  تسا  نکمم  دـینک و  ادـیپ  یلاعت  كرابت و  يادـخ  شیپ  دایز  رایـسب  يوربآ  کی  امـش  هک  تسا  نکمم  رفـس  نیا  اب  دـینادب  * 
. دینک ادیپ  طوقس  هتساوخن 

ناوراک یناحور  ریطخ  ساسح و  تیلوؤسم 

مالسا يوربآ  ظفح 
. دننکیم هدهاشم  ار  امش  نیملسم  ریاس  و  تسامش ...  دوجو  هب  هتسب  مالسا  يوربآ  زورما  * 

توغاط نامز  اب  توافت 
دنیوـگیم تسا ، یتوغاـط  دـنیوگیمن  زورما  تسا  یتوغاـط  هک  دـنتفگیم  دادیم  ماـجنا  يراـک  ممعم  کـی  توغاـط  ناـمز  رد  رگا  * 

. تسا یمالسا 
راتفر باتزاب 

فرشم هک  یّجح  نیا  رد  امش  هتساوخن  يادخ  رگا  * 
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8 ص :
میژر انعم ، رد  تسا و  يروهمج  مسا ، هک  دوشیم  سکعنم  ملاع  رد  دنکن ، قرف  توغاط  نامز  رد  قباس  عضو  اب  امـش  عضو  دـیوشیم ... 

. تسا یتوغاط 
نویناحور شقن 

. دنوشن لفاغ  دوخ ...  هدنزاس  شقن  زا  نویناحور ...  * 
یناگمه تیلوؤسم 

. میراد تیلوؤسم  مالسا  لباقم  رد  همه  * 
یشم طخ  هئارا 

شقن نآرق و  ماکحا  وترپ  رد  یـسایس  ياهیـشم  طخ  هئارا  يارب ...  جـح  تاغیلبت  نیلوؤسم  مظعم و  نویناـحور  منتغم ، تصرف  نیا  رد  * 
. دنیامن افیا  دیاب  زاسراک  شقن  هعماج ، مدرم و  يربهر  رد  مالسا  تیناحور  میظع 

ریطخ تیلوؤسم 
شالت تمه و  مامت  دناهتفریذپ ...  مرتحم  نیرئاز  هیجوت  رد ...  هک  يریطخ  تیلوؤسم  هب  هجوتاب  جح  ياه  ناوراک  مرتحم  نویناحور ...  * 

. دنریگ راک  هب  جح  مظنم  حیحص و  يرازگرب  رد  ار  دوخ 
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9 ص :
دوخ زا  تبظاوم 

نویناحور تلزنم  زا  نارگید  هدافتساءوس  رطخ  تسا و  روشک  روما  ردصم  رد  تیناحور  هک  يزاستشونرس  ساسح و  طیارـش  نیا  رد  * 
. دوب دوخ  تاکرح  بظاوم  تدش  هب  دیاب  تسا ، روصتم 

هابتشا شریذپ  مدع 
يادـخ رـضحم  رد  روصق  هابتـشا و  نیا  رگید  دـننکب  یهابتـشا  ای  يروصق و  دـنراد و  لئاسم  اب ...  طابترا  هک  ینویناحور  زورما ...  رگا  * 

. تسین هتفریذپ  مدرم  هاگشیپ  رد  یلاعت و  كرابت و 
فعض هطقن 

. دننک حرطم  اج  همه  رد  دننک و  ادیپ  ملع  لها  زا  ًاصوصخ  یفعض  هطقن  هک  دنتسه  نیا  لابند  همه  * ... 
مالسا تیثیح  ظفح 

. تسا مالسا  تیثیح  ظفح  تیلوؤسم  نآ  دییآرب و  گرزب  تیلوؤسم  کی  هدهع  زا  دیاب  امش  زورما 
راتفگ اب  لمع  یگنهامه 

 ... دننیبب هک  تسا  هدش  هتخود  تیناحور ] هب   ] اهمشچ * 
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. تساعدا فرص  ای  تسا ؟ ناشاعدا  اب  قباطم  ناشلامعا 

ناناوج هژیوهب  نارئاز ، اب  هنادنمشیدنا  دروخرب 

نازاسهدنیآ
. میهد اهب  نوگانوگ  لئاسم  رد  نانآ  هب  هک  میوشب  راودیما  نازاسهدنیآ  روشک و  هدنیآ  هب  میناوتیم  یتقو  * 

هناردپ دروخرب 
. دینک دروخرب  نانآ  اب  تفلا  يردپ و  اب  ناناوج )...   ) نانآ ندز  رانک  شاخرپ و  ياج  هب  * 

اهفرح ندینش 
. دیونشب ار  ناناوج و )...   ) نانآ ياه  فرح  زاب  شوغآ  هداشگ و  يور  اب  * 

هار نداد  ناشن 
. دیهد نانآ  ناشن  ار  یمالسا  تسار  هار  یتسود ، ّتبحم و  زا  هدنکآ  ینایب  اب  دنوریم  ههاریب  ناناوج و )...   ) رگا * 
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11 ص :
تشذگ

. میرذگب ناناوج )  ) نانآ کچوک  ياهاطخ  تاهابتشا و  زا  * 
هزیگنا هب  هجوت 

ّالا دپتیم و  ناناملسم  تیاده  مالـسا و  يارب  ناشلد  ًامّلـسم  دننکیم ، ناونع  ار  لئاسم  هنوگنیا  زورما  هک  نادنمـشیدنا ) ناناوج و   ) اهنیا * 
. دنزادنیب رسدرد  هب  لئاسم  نیا  حرط  اب  ار  دوخ  هک  دنرادن  یعاد 

فطاوع نتفرگن  هدیدان 
. تفرگ هدیدان  ار  نادنمشیدنا ) ناناوج و   ) نانآ تاساسحا  فطاوع و  دوشیمن  هک  دینک  هجوت  هتکن  نیا  هب  دیاب  * 

یتیبرت ياههویش  هب  هطاحا 
. میشاب هتشاد  هطاحا  دوشیم  نانآ  حیحص  تیبرت  میلعت و  هب  یهتنم  هک  یلوصا  اههویش و  همه  هب  * ... 

ندشن دیماان 
. دیوشن سویأم  دندرکن  مه  لوبق  رگا  * 
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يونعم يراتفر و  ياههیصوت 

شیوخ زا  تبقارم 
. دینکب ینابساپ  رایسب  ناتدوخ  زا  * 

. دوب دوخ  تاکرح  بظاوم  تدش  هب  دیاب  * 
روما ندوب  ییادخ 

. دیهد ماجنا  دیاب  تیهولا  روط  هب  دیهدیم  ماجنا  دیراد  هک  يروما  مامت  دیوریم  ادخ  هناخ  فرط  هب  دیراد  امش  * 
ناطیش مجر 

مه ار  ناتدوخ  دیشاب  ناطیش  دونج  زا  ناتدوخ  هتـساوخن  يادخ  هچنانچ  رگا  دینکیم ، ناطیـش  مجر  دیوریم و  امـش  ار  یهلا  رفـس  نیا  * 
. دینکیم مجر 

ینامحر مجر 
. دشاب ناطیش  هب  نامحر  دونج  مجر  ناتمجر  ات  دیوشب  ینامحر  دیاب  امش  * 
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ادخ شریذپ  هیبلت و 

هک دـیهدب  ماجنا  یلمع  کی  ادابم  تباجا ، اـم  يدرک و  توعد  وت  ینعی  دـییوگیم ؛ ادـخ  هب  کـیبل  دـیوریم ، هک  تاـقیم  رد ...  امـش  * 
. دیتسین یمالسا  امش  هکنیا  يارب  مرادن ، لوبق  نم  ار  امش  ریخ  هک  دیامرفب  یلاعت  كرابت و  يادخ 

یگدولآ زا  يرود 
. یفالخ کی  هب  یتیصعم ، کی  هب  دوشب  هدولآ  ادابم  همیرک  فقاوم  * 

مالسا يوربآ  ندرب 
مالـسا يوربآ  ایند  لها  شیپ  دورب  تسد  زا  وربآ  ادـخ  شیپ  هکنیارب  هوالع  هک  يزیچ  کی  هب  دوشب ...  هدولآ  اداـبم  همیرک  فقاوم  نیا  * 

. دورب تسد  زا 

ناوراک یناحور  زا  نارئاز  تاراظتنا  عقوت و 

نایناهج تلم و  عقوت 
ياه تلم  نافعضتسم و  عقوت  هکلب  تلم  عقوت  زورما  * 
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. تسا دایز  رایسب  دیتسه ...  اجره  رد  نویناحور  نایاقآ  امش  زا  ناهج 

عقوت نودب  یهارمه 
. دنیامن یهارمه  جح  لئاسم  کسانم و  میلعت  شزومآ و  رد  ار  هَّللاتیب  نارئاز  یتّنم ، عقوت و  هنوگره  زا  رودهب  نویناحور ...  * 

تاعقوت ندروآ  نییاپ 
. دشابن الاب  حطس  رد  اهنآ  تاعقوت  هک  دنهدب  هجوت  لئاسم  نیا  هب  ار  مدرم  نویناحور  نایاقآ  * 

اهیتساک للع 
تمحز ناشتردق  هزادنا  هب  ناشعـسو و  هزادنا  هب  نایاقآ ...  تسه  يدوبمک  رگا  هک  مدرم  هب  دیهدب  رکذـت  دـیاب  نویناحور  نایاقآ  امـش  * 

. دناهتسناوتن هکلب  دناهتساوخن ، نایاقآ  هک  تسین  روطنیا  دندرک ، هیهت  هناخ  دنداد و  ماجنا  راک  دندیشک و 
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اهنآ ياههئطوت  نید و  نانمشد  ندناسانش 

نازاسرهاظ هدافتساءوس 
. دنزاس دراو  همطل  نویناحور )  ) نانآ رابتعا  تیثیح و  هب  دنهاوخب  یمالسا  دصرددص  يرهاظ  اب  يدارفا ...  اسب  هچ  * 

هئطوت
. دنهد رارق  رگیدکی  يور  رد  ور  ار  تیناحور  دنهاوخب ...  يدارفا ...  اسب  هچ  * 

نانمشد درکلمع  هطلس و 
زا یکی  تسدرد  ار  مادـکره  دـندرک و  هکت  هکت  ار  ینامثع ) تلود  ورملق   ) روانهپ تکلمم  نیا  دـندرک  ادـیپ  هطلـس  یتقو  اـم  نانمـشد  * 

. دنتخادنا هقرفت  فسالاعم  اهنآ  نیب  دنداد و  ناشدوخ  لاّمع 
هبلغ هقرفت و 

. دندرک هبلغ  ام  رب  نیرمعتسم  هدش و  فیعض  مالسا  نیملسم و  هک  دش  بجوم  هقرفت )  ) نیا * 
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16 ص :
اههئطوت ياشفا 

اـشفا ار  نآ  هب  ناگتـسباو  اکیرمآ و  ياههئطوت  اـههشقن و  هک ...  تسا  مزـال  دـهعتم  ناگدـنیوگ  ناگدنـسیون و  مرتحم و  نویناـحور  رب  * 
. دننک

لیئارسا ییاسانش  حبق 
ییاـکیرمآ ماـکح  یـضعب  تسدهب  هچنآ  زا  ار  ناناملـسم  هک ...  تسا  مزـال  دـهعتم  ناگدـنیوگ  ناگدنـسیون و  مرتحم و  نویناـحور  رب  * 

. دنهد یهاگآ  تسا  لیئارسا ...  یمسر  ییاسانش  اهنآ  نیرتدب  هک  درذگیم  نیملسم  مالسارب و 
نآ رشن  هینایب و  رودص 

لدابت اب  یلدتسم  ياههینایب  اهتلم  يرادیب  يارب  تسا  مزال  دنتسه  هک  يروشکره  زا  دننکیم  تکرش  عامتجا  نیا  رد  هک  ینادنمشناد  رب  * 
. دنهد رشن  تعجارم  زا  سپ  دوخ  ياهروشک  رد  دنیامن و  عیزوت  نیملسم  هعماج  نیب  یحو » طیحم   » رد هدرک و  رداص  رظن 

اههینایب ياوتحم 
، هداد رارق  دوخ  نیعلابصن  ار  یمالسا  فادها  هک  دنهاوخب  یمالسا  ياهروشک  نارس  زا  اههینایب  نآ  رد  * 

http://www.ghaemiyeh.com


17 ص :
. دنشیدنیب هراچ  رامعتسا  لاگنچ  زا  یصالخ  يارب  هتشاذگ ، رانک  ار  تافالتخا 

اهتمهت زا  يرادربهدرپ 
هدز تلم  نیا  هب  یتاغیلبت  ياهقوب  هیحان  زا  هک  ییاهتمهت  زا  تسا ...  مزال  مرتحم  ناگدـنیوگ  ناگدنـسیون و  مرتحم و  نویناـحور  رب  * 

. دنرادرب هدرپ  تسا ، هدش 

ملع لها  یگدنز  هویش 

تیناحور تیقفوم  زار 
. منادیم نانآ  دهز  یلمع و  شزرا  رد  یمالسا  عماوج  رد  ار  نانآ  ذوفن  تیناحور و  ياه  تیقفوم  رثکا  نم  * 

ییارگایند یتشز 
. تسین تیناحور  ییارگایند  یتشز  هب  يزیچ  چیه  * 

یگدولآ هلیسو 
. دنک هدولآ  ار  تیناحور  ییارگایند  زا  رتدب  دناوتیمن  مه  ياهلیسو  چیه  * 
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18 ص :
تفآ نیرتالاب 

. تسین ایند  ریسم  رد  تکرح  هافر و  هب  هجوت  زا  رتالاب  نانآ  ترخآ  ایند و  يارب  تیناحور و  يارب  يرطخ  تفآ و  چیه  * 
ماما تساوخرد 

. دنوشن جراخ  دوخ  یناحور  ّيز  زا  هک ...  مهاوخیم  دوخ  یناحور  نازیزع  نادنزرف و  همه  زا  ریپ  ردپ  کی  ناونع  هب  هناعضاوتم و  نم  * 
تالمجت زا  زیهرپ 

. دننک زیهرپ  تسا  ناریا  یمالسا  يروهمج  ماظن  رابتعا  تیناحور و  نأش  نود  هک  ایند  قرب  قرز و  تالمجت و  هب  شیارگ  زا  * 
یگدنز يوگلا 

. يداع زا  رتنییاپ  هکلب  دوب  يداع  هداس و  ناشیگدنز  ام  همئا  نینمؤملاریما و  مالسا و  ربمغیپ  مالسا و  نارس  * ... 
یگبلط ّيز 

هدومن و جیورت  ار  مالسا  دناهدمآ و  امش  ام و  لابند  نآ  هطساو  هب  دنراد و  هتشاد و  عقوت  ام  زا  مدرم  هک  يزیچ  نآ  * 
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19 ص :
. تسا ملع  لها  یگدنز  تیفیک  دندرک ...  اپرب  ار  یمالسا  يروهمج 

مدرم عقوت 
. دشاب هداس  امش  یگدنز  هک  تسا  نیا  دنراد ...  هجوت  نآ  هب  مدرم  هک  يزیچ  نآ  * 

ماظن يدوبان 
بـسانم ناشیاهدمآ  تفر و  دناهدرک و  تسرد  ترامع  دناهداد ، رییغت  ار  ناشدوخ  عضو  نایاقآ  هک  دـننیبب  مدرم  هتـساوخن  يادـخ  رگا  * 

نیب زا  نامه و  نآ  نداد  تسد  زا  دـنهدب ، تسد  زا  تسا  هدوب  ناشلد  رد  تیناـحور  هب  تبـسن  هک  ار  يزیچ  نآ  تسین و  تیناـحور  نأـش 
. نامه یمالسا  يروهمج  مالسا و  نتفر 

ماما ینارگن 
نارگن هشیمه  دوشیم و  طوبرم  روشک  ناراکردناتسد  تیناحور و  همه  هب  هک  تسا  ياهلأسم  مهدـب ، رکذـت  دـیاب  هک  یلئاسم  ّمها  زا  * 

ام زا  ام  لامعا  هطساو  هب  دنتشاذگ ، ّتنم  امرب  هدومن و  تمدخ  مالسا  هب  دندرک و  ادف  ار  ناشزیچ  همه  هک  یمدرم  نیا  ادابم  هک  متـسه  نآ 
. دنوشب نارگن 
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20 ص :
اناد نانمشد  حرط 

. دنزاس فرحنم  ار  تیناحور )  ) نانآ ییارگدهز  ریسم  دنهاوخب ...  اناد  نانمشد  اسب ...  هچ  * 
ایلوا راختفا 

. هدش ایلوا  بیصن  هک  تسا  یگرزب  راختفا  نداد ، رارق  نتسناد و  نانآ  ضرع  رد  ار  دوخ  ندوب و  اههنهرباپ  نادنمتسم و  رانک  رد  * 
تاهبش متخ 

. دهدیم همتاخ  تائاقلا  تاهبش و  هب  اًلمع  ندوب ...  اههنهرباپ  نادنمتسم و  رانک  رد  * 
نییاپ تاقبط  ظفح 

. دشاب يداع  ام  یگدنز  هک  تسا  نیا  هب  نآ  ظفح  و  دناهتشاد ...  هگن  ار  یمالسا  يروهمج  مالسا و  هک  ار  ییاهنآ  مینک  ظفح  دیاب  ام  * 
افعض يدرسلد  رطخ 

. تسا مالسا  يارب  هکلب  تسین  اهنت  ام  يارب  نآ  ررض  دوش  فرحنم  ام  زا  مدرم  نیا  سوفن  هتساوخن  يادخ  رگا  * 
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21 ص :
رضاح لاح  رد  دهز 

. تخادرپ نآ  هب  هتشذگ  زا  رتشیب  دیاب  هک  دوش  هدرپس  یشومارف  هب  دیابن  اهنت  هن  دهز )  ) شزرا نیا  مه  زورما  * 
یحور تردق  هافر و 

. دوشیم رتمک  یحور  تردق  دوشب  رتدایز  یگدنز  هچره  * 
درومیب ياهیزوسلد 

. دنزاس فرحنم  ار  نانآ  ییارگدهز  ریسم  درومیب  ياه  يزوسلد  اب  دنهاوخب  نادان ...  ناتسود  اسب  هچ  * 
يرترب كالم 

. تورث هن  دشاب  هتشاد  يوقت  هک  تسا  یسک  ِنآ  زا  رتنوزف  رتشیب و  ياهب  یمالسا  تموکح  رد  * 
يراکادف يارب  یگدامآ 

. دننک هدامآ  رتشیب  ياه  يراکادف  يارب  ار  ناشدوخ  دیاب  ام  روشک  دهعتم  نویناحور  * 
وربآ زا  هدافتسا 

. دننک هدافتسا  مالسا ...  يوربآ  ظفح  يارب  دوخ  رابتعا  وربآ و  زا  ترورض  موزل و  عقاوم  رد  دیاب ...  ام  روشک  دهعتم  نویناحور  * 
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22 ص :
نامورحم هب  تمدخ 

هدافتسا ناگنهرباپ  نامورحم و  هب  تمدخ  يارب ...  دوخ  رابتعا  وربآ و  زا  ترورض  موزل و  عقاوم  رد  دیاب ...  ام  روشک  دهعتم  نویناحور  * 
. دننک

تالمجت زا  زیهرپ 
هدومرف لوحم  نانآ  هب  ار  ایبنا  تلاسر  غیلبت  گرزب و  روشک  کی  هرادا  تسا و  هداهن  تنم  نویناحور  اـملع و  رب  دـنوادخ  هک  یناـمزرد  * 

. دننک زیهرپ  ایند ...  قرب  قرز و  زا ...  تسا ،
تیناحور تمظع 

. دیشاب دنموربآ  ادخ  شیپ  هکنیا  هب  تسا و  ترخآ  هب  امش  یگرزب  تسین ، ایند  هب  نایاقآ  امش  یگرزب  * 

جح کسانم  شزومآ  ناوراک و  یناحور 

شزومآ مهم  هفیظو 
. جح لئاسم  هب  تسا  مدرم  ندرک  انشآ  هیضق  مه ، مهم  فیاظو  زا  رگید  یکی 
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23 ص :
کسانم شزومآ 

. دنهد رارق  کسانم  سرد  سلجم  نانآ  يارب  دنیامن و  توعد  شیوخ  ناوراک  راّوز  زا  اه  ناوراک  مالعا  ياملع  * 
تابجاو تامرحم و  نایب 

، دشن مه  شبادآ  دنیوگب ، ار  جـح  تامرحم  جـح و  تابجاو  جـح ، بادآ  مدرم ، هب  دـنهدب و  رارق  سرد  هسلج  مدرم  يارب  نایاقآ  دـیاب  * 
. دننک میلعت  مدرم  هب  ار  تابجاو  تامّرحم و  اما  دشن ،

جح مهم  رما 
لئاسم نتفرگ  دای  نداد و  دای  دننک ، نآ  فرـص  ار  ناشفیرـش  تقو  اه  ناوراک  ياملع  مرتحم و  جاجح  تسا  مزال  هک  ياهمهم  روما  زا  * 

. تسا جح 
نیقی ملع و  اب  بلاطم  نایب 

. دنیامرف نایب  نآ ، یهقف  عبانم  ای  علطم و  صاخشاهب  هعجارم  اب  ترورض  دراوم  رد  نیقی و  ملع و  اب  ار  جح  لئاسم  * 
لمع زا  لبق  ماکحا  نایب 

هب ناشیارب  ار  جح  لئاسم  اجنآ و  دیهاوخب  ار  مدرم  دیتسه  اجره  رد  دننکب ، دنهاوخیم  ار  يراکره  هکنیا  زا  لبق  * ... 
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24 ص :
. ار شتامرحم  ار و  شتابجاو  روط  نیمه  دییوگب ، دینک و  دزشوگ  هدعاق 

لمع تقو  رد  ییامنهار 
. دییامرف تیاده  ار  نانآ  دیشاب و  اهنآ  بظاوم  زین  نارئاز )  ) نانآ لامعا  تقو  رد  * ... 

رظن لامعا  زا  زیهرپ 
. دوش يراددوخ  ًادج  کسانم  لئاسم و  رد  ًاصوصخ  جح و  روما  رد  یصخش  ياهرظن  لامعا  زا  * 

صقان نایب  هجیتن 
لمع و نالطب  بجوم  لئاسم  طلغ  صقان و  نایب  هدرکان  يادـخ  تسا و  ناوارف  التبا  دروم  دـیدج و  لئاسم  جـح  کـسانم  لاـمعا و  رد  * 

. ددرگیم جَرَح  رسُع و  مرتحم و  جاجح  يراتفرگ 
ساوسو رابنایز  راثآ 

. دوشیم تابجاو  رد  یهجوتیب  تلاسک و  بجوم  هیعدا  اه و  تدابع  مسارم و  اههمانرب و  رد  ساوسو  * 
ناوت مامت  يریگراکب 

ّمه مامت  اه ، ناوراک  مظعم  نویناحور  مرتحم و  جاجح  * 
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25 ص :
. دننک جح  کسانم  مّلعت  میلعت و  رد  فرص  ار  دوخ 

بولطم جح 
رهطم عرش  قباطم  جح ، تروص  ات  دنیامن  انـشآ  دوخ  فیاظو  هب  ار  مرتحم  نارئاز  هک  دنیامرف  شـشوک  مرتحم  ياملع  نایاقآ  تارـضح  * 

. دریگ ماجنا 
ریطخ تیلوؤسم 

. دنریگ راک  هب  جح  مظنم  حیحص و  يرازگرب  رد  ار  دوخ  شالت  تمه و  مامت  جح ...  ياه  ناوراک  مرتحم  نویناحور ...  * 
بسانتم يزیرهمانرب 

. دننک يزیرهمانرب  نانآ  يارب  داوساب ، داوسیب و  زا  معا  فلتخم ؛ ياهرشق  روضح  اب  بسانتم  اه ...  ناوراک  مرتحم  نویناحور ...  * 
نویناحور تیدج  موزل 

. دییوگب اهنیا  يارب  ار  جح  لئاسم  دننادیمن  بوخ  ار  جح  لئاسم  ناشيرایسب  هک  یمدرم  نیا  هکنیا  هب  دینک  تیدج  یلیخ  دیاب  * 
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26 ص :
شزومآ رارمتسا 

. دنشاب هتشاد  زور  ره  ار  تاسلج  نیا  نایاقآ ...  دیاب  * 
نایب رد  یگداس 

. دیهد دای  دوخ  هورگ  هب  دمهفب ...  سک  همه  هک  حوضو  روطهب  ار  لئاسم  منکیم ...  ضرع  مرتحم  نویناحور  هب  * 
لئاسم نایب  رد  تقد 

. دننک نایب ...  قیقد  حضاو و  روط  هب  ار  لئاسم  زیزع ...  نویناحور  * 
ردص هعس  اب  شزومآ 

. دننک یهارمه  جح  لئاسم  کسانم و  میلعت  شزومآ و  رد  ار  هَّللاتیب  مرتحم  نارئاز  ردص ...  هعس  اب  نویناحور ...  * 
يزیرهمانرب

جرم جره و  هکنیا  هن  دریگب  ماجنا  اهراک  دـیاب  همانرب  يور  نازیميور و  هک  دـنیوگب  تسه  ناوراک  رد  هک  سکره  هب  نویناـحور  دـیاب  * 
. دنکب لمع  دهاوخیم  شلد  روط  ره  هکره  دشاب و 

حیحص جح 
شالت تمه و  مامت  جح ...  ياهناوراک  مرتحم  نویناحور ... 
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27 ص :
. دنریگ راک  هب  جح  مظنم  حیحص و  يرازگرب  رد  ار  دوخ 

رهطم عرـش  قباطم  جح ، تروص  ات  دنیامن  انـشآ  دوخ  فیاظو  هب  ار  مرتحم  نارئاز  هک  دـنیامرف  شـشوک  مرتحم ! ياملع  نایاقآ  تارـضح 
. دریگ ماجنا 

جح فراعم  نایب  ناوراک و  یناحور 

جح یندنام  ریثأت 
. دنوشن لفاغ  دراذگیم  ناسنا  تشونرس  رد  هشیمه  يارب  جح  هک  یگرزب  ریثأت  زا  * ... 

اهلد یگدامآ 
. تسا هدامآ  قح  نتفریذپ  لوحت و  يارب  اهلد  همه  يونعم  طیارش  اضف و  نآ  رد  * ... 

فراعم اب  ندرک  انشآ 
. دننک انشآ  یهلا  فراعم  دیحوت و  اب  ار  مدرم  دیاب  مالعا  ياملع  * 

ملاس تیبرت 
امش روشک  دش  روط  نیا  رگا  دنوشب ، انشآ  ادخ  اب  هکنیا  هب  دینک  توعد  ملاس و  تیبرت  کی  هب  دینک  تیبرت  ار  مدرم  رگا  * 
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28 ص :
. دنکیم تیارس  اهاج  ریاس  هب  دنامیم و  ملاس 

نآرق هب  نارئاز  نداد  هجوت 

نآرق هب  هجوت 
زا رداص  تسا و  ءیش » ّلک  نایبت   » هک یـسدقم  باتک  زا  هک  مراد  اضاقت  دنمجرا  نادنمـشناد  نآرق و  نادنزرف  مالعا و  ياملع  مامت  زا  * 

. دییامرفن تلفغ  تسا  هدیبات  عمجلا  عمج  روهظ  لوا و  رون  بلق  هب  یهللا  عمج  ماقم 
يرادربهرهب

. دنهدب نارگید  هب  دنرادرب و  ییاههرهب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  يدمحم  فشک  جاّوم  رحب  نافرع و  یهانتیال »  » هنیزخ نیا  زا  * 
ناقشاع يوزرآ  ندروآرب 

تـسدهب ملقو  هدز  رمک  هب  نماد  سدـقم  باتک  نیا  یهلا  داعبا  زا  يدـعب  هب  مظعم  نادنمـشناد  مالعا و  ياـملع  زا  ياهفیاـطره  هرخـالاب  * 
. دنروآرب ار  نآرق  ناقشاع  يوزرآ  هتفرگ و 

نآرق سیردت 
. دیهد رارق  دوخ  يالعا  دصقم  رظن و  طحم  ار  نآ  زا  ياهتشر  ره  رد  نآرق  سیردت  * 
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29 ص :
اههاگشناد اههزوح و  ندرک  رادیب 

. دینک رادیب  نآ  فلتخم  رایسب  داعبا  نآرق و  تانوؤش  هب  هجوت  زا  ار  اههاگشناد  اههزوح و  مالسا ، دنمورب  نادنزرف  يا  امش  * 

نآ زا  حیحص  يرادربهرهب  دجسم و 

اهشبنج زکرم  دجسم 
. تسا هدوب  اهشبنج  زکرم  تاکرح و  زکرم  دجسم  مالسا  ردص  رد  هشیمه  * 

مالسا غیلبت  دجسم و 
. دیهد رارق  مالسا ...  غیلبت  يارب )  ) لحم ار  دجاسم  * 

هناهاگآ شالت 
. دننکب تیلاعف  دجسم )  ) اجنآ رد  نیملسم  حلاصم  يارب  ناشدوخ  حلاصم  يارب  هناهاگآ  مدرم  هک  دهاوخیممالسا  * 

دجاسم زا  هدافتسا 
 ... نادنمشناد و ناگدنسیون و  مالسا و  ياملعرب  نونکا  * 
لفاحم و دجاسم و  رد  نکمم  هلیسو  ره  اب  تسا ...  مزال 
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. دننک ایهم  مالسا  یمومع  تضهن  کی  يارب  ار  نانآ  دننک و  ییادز  تلفغ  نانآ  زا  دنهد و  رادشه  ار  ناناملسم  یمومع  سلاجم 

یمومع تضهن 
شـشوک و هب  جاـتحم  یلو  یندـش  نکمم و  تسا  يرما  یموـمع ) تـضهن  يارب  یگداـمآ   ) نـیا هـک  مالـسا )...  ياـملع   ) دـننادب دـیاب  * 

. دشابیم يراکادف 
كرش يدایا  عطق 

. دیهد رارق  نیربکتسم  لباقم  رد  نیفعضتسم  دییأت  رفک و  كرش و  يدایا  عطق  يارب ...  ار  دجاسم  * 
مالسا ياوزنا  دجسم و 

. دندرک يوزنم  كرحتیب ، ِدجاسم  راوید  راهچ  رد  ار  مالسا  دوب . يوزنم  مالسا  اب  دجاسم  رد  مالسا  * 
مالسا تساوخ  نتشاذگ  اپریز 

يزیچ هک  تسا  نیا  هب  مالسا  ندرک  موکحم  منکیم  موکحم  ار  مالسا  نم  دیوگب  یـسک  کی  هک  تسین  نیا  هب  مالـسا  ندرک  موکحم  * 
. دوش هتشاذگ  اپریز  دجسم  رد  زیچ  نآ  دهاوخیم  مالسا  هک 
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ناناملسم مالسا و  تیعضو  نایب 

مالسا تبرغ 
. دنمالسا قیاقح  هب  انشآان  يوزنم و  یمالسا  ياهتلم  تسا و  هتخانشان  بیرغ و  مالسا  تفگ  دیاب  * 

میظع رطخ  زا  يریگولج 
لئاسم نیا  زا  هک  ینارکفنـشور  نافراع و  ناـققحم و  ناـفوسلیف و  نادـنمرنه و  نادنمـشناد و  ناگدنـسیون و  مالـسا و  ياـملعرب  نونکا  * 
دنتسه هک  یکلسم  ره  ياراد  هقطنمره و  رد  دنروخیم  فسأت  نیملسمو  مالسا  لاح  هب  دنربیم و  جنر  نیملسم ) ياوزنا  مالـسا و  تبرغ  )

. دننز رمک  هب  تمه  نماد  دنتسه  نآ  راتفرگ  نیملسم  مالسا و  هک  میظع  رطخ  نیا  زا  يریگولج  يارب  تسا  مزال 
جح يالاو  تصرف 

زا هدرمـش و  منتغم  زاستشونرـس  گرزب  رما  نیا  يارب  ار  اهتصرف  هک ...  تسا  رـسیم  ینامز  نیملـسم )...  ییاهر   ) گرزب دصقم  نیا  * 
رتالاب و یتصرف  هچ  دنهدن و  تسد 
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. تسا هدروآ  مهارف  ناناملسم  يارب  لاعتم  دنوادخ  هک  جح  میظع  هرگنک  زا  رتالاو 

تدحو ياههار  ندناسانش 

مالسا هیاس  رد  تدحو 
. دننک توعد  یگناگی  تدحو و  هب  مالسا  ياول  تحت  رد  ار  نیملسم  هکنیا  هب  دناهدرک  ششوک  مالسا ...  رادیب  ياملع  * 

تالکشمرب هبلغ  توخا و 
. دننک ادیپ  هبلغ  تالکشمرب  یمالسا  توخا  اب  دننک ...  ششوک  ناگدنسیون ...  ناگدنیوگ و  ابطخ و  * 

ییاهر هار 
تراسا تحت  زا  هَّللاالاهلاال »  » راعـش هملک و  تدـحو  ههبج و  تدـحو  اب  هک  دـننک ...  شـشوک  ناگدنـسیون ...  ناگدـنیوگ و  اـبطخ و  * 

. دنیآ نوریب  نارگرامثتسا  نارگرامعتسا و  بناجا و  یناطیش  ياهتردق 
نیفعضتسم ههبج  داجیا 

. نیفعضتسم ههبج  ندروآ  دوجوب  رد  دننک  ششوک  ناگنسیون ...  ناگدنیوگ و  ابطخ و  * 
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خیرات زا  تربع 

نپاژ لـباقم  رد  يوروـش ، لـباقم  رد  یناـمثع و  تلود  لـثم  میتـشاد  يوـق  تلود  کـی  اـم  تقو  نآ  میریگب  تربـع  خـیرات  زا  دـیاب  اـم  * 
. درکیم هبلغ  اهنآرب  هاگ  داتسیایم و 

تدحو میکحت  مهافت و  داجیا 

يزوریپ زمر 
. دوب هملک ...  تدحو  مالسا  ردصرد  نیملسم  يزوریپ  زمر  * 

تدحو هب  توعد 
هک تسا  نیملـسم  تاقبط  نیب  فالتخا  عفر  هملک و  تدحو  هب  یمالـسا  عماوج  مدرم و  توعد  میظع  عامتجا  نیا  رد  فیاظو  هلمج  زا  * 

. دنیامن مادقا  یتایح  رما  نیا  رد  ناگدنسیون  ناگدنیوگ و  ابطخ و 
نیملسم عاضوا  جح و 

نیب یناطیش ...  ياهتردق  اب  اهتموکح  نیب  اهتموکح ...  اب  ناشدوخ  نیب  دنتسه  لاح  هچ  رد  هک  دوش  یسررب  لاسره  رد  نیملسم  عاضوا  * 
هک ینویناحور  نیب  اهتلم ...  دوخ 
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روما نیمه  يارب  جح  دوشب و  نآ  هب  یگدیسر  دیاب  هک  تسا  يدراوم  اهنیا  تسا . یعـضو  هچ  جح  عضو  اب  تسا  نیملـسم  هقرفتم  دالب  رد 

. تسا

جح رد  املع  اب  طابترا 

املع اب  طابترا 
. تسا یمالسا  ياهروشک  ياملع  نادنمشیدنا و  نارظن و  بحاص  اب  طابترا  نویناحور  يارب  منتغم  بسانم و  رایسب  ياهتصرف  زا  یکی  * 

راکفا لدابت  يارب  يزیرهمانرب 
ناریا یمالـسا  يروهمج  ياههتـساوخ  زا  اههشیدـنا ...  راکفا و  لدابت  يارب  بسانم  تیعقوم  نیا  زا  ندرک  هدافتـسا  ملاس و  يزیرهمانرب  * 

. تسا هدوب 
لح هار  ندرک  ادیپ 

یمالسا يروهمج  ياههتساوخ  زا  یمالـسا  عماوج  تالـضعم  يارب  لح  هار  ندرک  ادیپ  يارب ...  بسانم  تیعقوم  نیا  زا  ندرک  هدافتـسا  * 
. تسا هدوب  ناریا 
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رابکتسا تشحو 

تبقارم يریگولج و  نآ  زا  كانمیب و  اههطبار  اهتاقالم و  عون  نیا  زا  تدش  هب  یمالسا  ياهروشک  یـضعب  نارـس  ای  یناهج و  رابکتـسا  * 
. دنیامنیم

تالکشم یسررب  جح و 
. دوش یسررب  دیاب  دنوشیم  جح  دراو  شمرتحم  نویناحور  اب  شعیطتسم  مدرم  هک  يدالب  مامت  تالکشم  مدرم و  تالکشم  * 

مهف جک  نایامنسدقم  ياشفا 

اهامنسدقم اهمهفجک و 
ياهروشک مامت  رد  اهامنسدقم  مهفجـک و  نیمّمعم  زا  یـضعب  هطـساو ...  هب  زاستشونرـس  میظع  هضیرف  نیا  فلتخم  داعبا  فسالاعم  * 

. تسا هدنام  یقاب  ماهبا  هدرپ  رد  یمالسا 
اوتحمیب رهاظ  جح و 

ياهروشک ناناملسم و  ياهيراتفرگ  رکذ  هدرک و  اوتحمیب  يرهاظ  کی  هب  دودحم  ار  جح  گرزب  هضیرف  هک  ینارکف  جک  * 
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. دنرامشیم رفک  دحرس  ات  عرش و  فالخرب  ار  یمالسا 

نارگید ندرک  یفرعم  نیدیب 
. دننکیم یفرعم  نیدیب  ار  همه  بناج ...  هب  قح  ياهفایق  اب  اهنیا  * 

مالسا تقیقح  نایب 
. میاهتشاد اهام  نونکات  هک  تسین  نیا  شعضو  مالسا  هک  دییوگب  يرابرد ) نویناحور   ) اهنآ هب  ناتتاعامتجا  رد  ناتیاهتبحص  رد  * 

هنادنسپادخ جح  ماجنا 

هنادنسپادخ جح 
اب رادیب و  ار  دالب  جح  دیورب  یتقو  هک  تسا  نآ  تسا  هتـساوخ  ام  زا  مالـسا  هک  یجح  دـهاوخیم و  یلاعت  كرابت و  يادـخ  هک  یّجح  * 

. دینک دحتم  مه 
نیملسم حلاصم  جح و 

 ... میریگن رظنرد  ار  نیملسم  حلاصم  میورب و  جح  ام  رگا  * 
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. تسین جح  نیا ،

انعمیب جح 
. تسا انعمیب  تروص  کی  نیا  تسین ، جح  نیا  میشوپب ...  هدرپ  اهتیانج  يور  یه  نیملسم  حلاصم  فالخرب  میورب و ...  جح  ام  رگا  * 

دایرف جح و 
. تسین جح  نیا  درذگیم ...  نیملسمرب  هک  ییاه  تیانج  زا  دننکب  تبحص  نیملسم  میراذگن  میورب و ...  جح  ام  رگا  * 

جح مالسا و  یسایس  دعُب  نایب 

مظن تیاعر 
دوشیم و عقاو  جح  رد  هک  تسا  یسایس  روما  دنیوگب  مدرم  هب  دیاب  دنتـسه ، اه  ناوراک  رد  هک  نویناحور  نایاقآ  هک  يرگید  لئاسم  زا  * 

. دشاب ماظن  يور  دیاب 
جح یمالسا  تسایس 

. تسا یمالسا  تسایس  جح  میشاب ، هدرک  تسرد  ام  هک  تسین  یتسایس  جح ، ِتسایس  * 
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جح گرزب  هفسلف 

. تسوا یسایس  دعب  جح ، گرزب  ياههفسلف  زا  یکی  * 
یسایس دعب  تیمها 

. تسین شايدابع  دعب  زا  رتمک  شایسایس  دعب  تیمها  تسا ، هدرک  ادیپ  دلوت  هک  يزور  نآ  زا  جح  * 
یسایس دعب  ندوب  يدابع 

. تسا تدابع  شدوخ  شتسایس ، رب  هوالع  جح )  ) یسایس دعب  * 
جح یسایس  هبنج  هب  هجوت 

هتـشاد ینعم  نیا  هب  هجوت  دـیاب  نایاقآ ...  امـش  شايدابع و  ياههبنج  زا  تسا  رتشیب  رایـسب  شایـسایس  هبنج  هک  تسا  یلئاسم  زا  جـح  * 
. دیشاب

ناراکتیانج هئطوت 
. دنتسه راک  رد  جح ) یسایس  دعب   ) دعب نیا  ندیبوک  يارب  فارطا  همه  زا  راکتیانج  ياه  تسد  * 

رادهنماد تاغیلبت 
رد فسالاعم  ناراکتیانج )  ) اهنآ رادهنماد  تاغیلبت  * 
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. دننادیم نیملسم  حلاصم  هب  هجوت  نودب  یلاخ  کشخ و  تدابع  کی  ار  جح  رفس  نیملسم  زا  يرایسب  تسا ...  هدرک  ریثأت  مه  نیملسم 

مالسا یسایس  دعب  تیروجهم 
 ... يارب نازوسلد  نارادیب و  نادهعتم و  تسا  مزال  * 

راتـشون راتفگ و  نایب و  ملق و  اب  تسا ، رترثؤم  رترهاظ و  نآ  رد  دعب  نیا  هک  جح  هژیو  هب  مالـسا  ماکحا  رد  یـسایس )  ) دعب نیا  تیروجهم 
. جح مایا  رد  ًاصوصخ  دنزیخرب  ششوک  هب 

یسایس لئاسم  دجسم و 
هدوب رتشیب  شایـسایس  لئاسم  دـشاب  هزور  زامن و  يدابع  لـئاسم  ناـمه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دجـسم  رد  هک  تسا  هدوبن  روطنیا  * 

. تسا
یعامتجا روما  دجسم و 

یعامتجا و روما  زکرم  اه و  تسایـس  زکرم  اـهگنج و  زکرم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ناـمز  رد  دـجاسم  مارحلادجـسم و  نیا  * 
. تسا هدوب  یسایس 

نیملسم ندومن  هاگآ 
تاهج هب  ار  ناناملسم  مظعم  يابطخ  مالعا و  ياملع  * 
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. دنزاس هاگآ  ناشریطخ  رایسب  فیاظو  یسایس و 

یعامتجا لئاسم  نایب 
قطانم یـسایس  یعامتجا و  لئاسم  هرونم ، هنیدم  همظعم و  هکم  انم و  رعـشم و  تافرع و  گرزب  عامتجا  رد  ناگنـسیون ، ناگدنیوگ ، يا  * 

. دینک ترصن  بلط  مه  زا  دیناسرب و  ینامیا  ناردارب  شوگ  هب  ار  دوخ 
ناشوج همشچرس  نآرق 

همشچرس باتک  نیا  دوش  مولعم  ات  دییامرف  فرص  تقو  نآرق  ِحلص  گنج و  یگنهرف ، یماظن ، يداصتقا ، یعامتجا ، یـسایس ، داعبا  رد  * 
. تسا زیچ  همه 

يردارب میکحت 
یـساسا لئاسم  تسا  مزال  نیممعم  نادنمـشنادرب و  تسا و  نیملـسم  نیب  يردارب  میکحت  مهافت و  داـجیا  جـح  هفـسلف  تاـمهم  زا  یکی  * 

. دنراذگ نایمرد  ناردارب  رگید  اب  ار  دوخ  یعامتجا  یسایس و 
نیملسم ریاس  اب  رظن  لدابت 

رد دنراذگ و  نایمرد  ناردارب  رگید  اب  ار  دوخ  یعامتجا  یسایس و  یساسا و  لئاسم  تسا  مزال  نیمّمعم  رب ...  * 
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. دنهد رارق  رظن  بابرا  املع و  رظن  تحت  ار  اهنآ  دوخ  ياهروشک  هب  تشگرب  رد  نانآ  ات  دننک  هیهت  ییاهحرط  نآ  عفر 

يرابرد ياهدنوخآ 
همئا مالـسا ...  يافلخ  هَّللالوسر ...  اهنیا  دـشاب  جراخ  یـسایس  تاهج  زا  دـیاب  جـح  هک  دـنیوگیم  يراـبرد ...  ياهدـنوخآ  هک  روطنآ  * 

. دننکیم موکحم  ار  يده 
جح هفسلف  زا  یهاگآ  مدع 

لئاسم و نیا  يارب  جح  هک  دننادیمن  اهنیا  دشاب ...  جراخ  یسایس  تاهج  زا  دیاب  جح  هک  دنیوگیم  يرابرد ...  ياهدنوخآ  هک  روطنآ  * 
. تسا هدوب  سان  مایق  يارب 
جح عامتجا  زا  يرادربهرهب 

. دوش يرادربهرهب  نیملسم  مالسا و  عفن  هب  دیاب  جح ...  گرزب  عامتجا  نیا  رد 
تئارب

. هدومرف رما  نآ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هَّللالوسر  هک  تسا  يدابع  یسایس - دایرف  کی  جح ...  مسوم  رد  ناکرشم  زا  تئارب  دایرف  * 
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اهتب نتسکش 

دـنرتالاب و نامز  نآ  زا  دنتـسه  ام  نامز  رد  هک  اهتب  نیا  مینکـشب و  ار  اهتب  مه  ام  تسکـش  هبعک  رد  ار  اـهتب  مرکا  ربمغیپ  هک  روط  ناـمه 
. دنرتدب

رامعتسا لاّمع  ياههئطوت  ياشفا 

هعیش ندرکادج 
زا ار  يرفن  نویلیم  هاـجنپ  ودـص  بیرق  تیعمج  کـی  ارتـفا  غورد و  اـب  دـنهاوخیم  رامعتـسا ...  لاّـمع  جـح ...  گرزب  عاـمتجا  نیا  رد  * 

. دننک ادج  نیملسم  فوفص 
فالتخا داجیا 

. دننک داجیا  ینس  هعیش و  نیب  فالتخا  هک  دننک  راداو  ار  دوخ  هتسباو  ياهالم  لیبق  زا  یصاخشا  تسا  نکمم  جح  مسارم  رد  * 
هعیش هب  اوران  تبسن 

شخپ ییاهزیچ و  نتشون  هب  دندرک  عورش  نامز ، زا  عطقم  نیمه  رد  يذوم  رایسب  ای  مهفان  رایسب  ياهدنوخآ  زا  یضعب  * 
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. دندرک تراسج  هعیش  هقیرط  هب  تبسن  هعیش و  همئا  هعیش و  هب  تبسن  ییاههلاسر و  ندرک 

مومسم ياهملق 
 ... ار یقاروا  رامعتسا ...  لامع  مومسم  ياهملق  یضعب  هک  دوشیم  هدید  فسأت  لامک  اب  جح ...  گرزب  عامتجا  نیا  رد  * 

. دنهدیم رشن 
فوفص هقرفت 

. دنهدیم رشن  ار ...  یقاروا  تساهلاس ...  نیملسم ، فوفص  هقرفت  يارب  رامعتسا  لامع  جح ...  گرزب  عامتجا  نیا  رد  * 
یناطیش هدیدپ 

بجوم دننک و  رواب  نالدهداس  یـضعب  هک  دننز  نماد  یناطیـش  هدیدپ  نیا  هب  ردقنآ  هتـسباو ...  ياهالم  تسا ...  نکمم  جح  مسارم  رد  * 
. دنوش داسف  هقرفت و 

ینس هعیش و  يرایشه 
. دنشاب رایشه  يرابرد ) ياهدنوخآ  هئطوت  ربارب  رد   ) دیاب ینس ) هعیش و   ) هقرف ودره  نارهاوخ  ناردارب و  * 
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44 ص :
ماهبا هدرپ  رد 

. تسا هدنام  یقاب  ماهبا  هدرپ  رد  يرابرد ...  هیامورف  ياهدنوخآ  هطساو ...  هب  زاستشونرس  هضیرف  نیا  فلتخم  داعبا  فسالاعم  * 

ناناملسم تالکشم  عفر  یسررب و 

جح تقیقح 
. دینیبب ار  مدرم  درد  دیورب  امش  هک  تسا  نیا  جح  تقیقح  * 

تالکشم عفر  جح و 
. دنیآرب تالکشم  عفر  دروم  رد  دننک و  یسررب  ار  نیملسم  لاس  کی  تالکشم  هک  تسا  نیا  يارب  جح  * 

رکفت باحصا  تلاسر 
دننک یسررب  ناهج  مامت  رد  ار  نیملسم  تالکشم  دنوشب و  عمتجم  طیحم  نآ  رد  دنتسه ، ملاع  هدنسیون و  رکفت و  باحصا  هک  یناسک  * 

. دننک لح  دنناوتیم  هک  هچنآ  و 
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45 ص :

بالقنا زا  عافد 

ناریا تلم  دصقم 
 ... مرتحم نادنمشناد  ابطخ و  املع و  نایاقآ  تسا  مزال  * 

تـسا مالـسا  مرکم  ربمغیپ  میرک و  نآرق  تیادـه  مالـسا و  مچرپ  تحت  یمالـسا  تموکح  يرارقرب  نامه  هک  ار  ناریا  ناناملـسم  دـصقم 
. دنیامن دزشوگ 
تضهن زا  یعالطایب 

. دنشابن علطم  ناریا  یمالسا  تضهن  قمع  زا  دالب  نیملسم  تسا  نکمم  بناجا  ياوران  تاغیلبت  هطساو  هب  * 
تضهن یفرعم 

. دنیامن یفرعم  ار  سدقم  تضهن  نیا  نکمم  لیاسو  اب  مرتحم  نادنمشناد  ابطخ و  املع و  نایاقآ  تسا  مزال  * 
اهدروآتسد ندش  روآدای 

تسا هدش  ناشروشک  بیـصن  هک  ار ...  یمالـسا  ياهدروآ  تسد  هک  تسا  مزال  دهعتم  ناگدنیوگ  ناگدنـسیون و  مرتحم و  نویناحور  * 
. دننک هاگآ  ار  اهتلم  هدش و  روآدای 
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46 ص :
ندوب وگلا 

. دیشاب وگلا  ناریا  یمالسا  يروهمج  يارب  نویناحور ...  امش  * 
یمالسا بالقنا  زا  عافد 

هعیاش هب  لیئارـسا  اکیرمآ و  هب  هتـسباو  یعمج  طابترا  لیاسو  زا  هک  یمومـسم  تاغیلبت  ناربج  هب  تسا ...  مزال  مرتحم ...  نویناـحور  رب  * 
. دنیامن عافد  ناریا  یمالسا  بالقنا  مالسا و  زا  دنراد  لاغتشا  ناریا  یمالسا  يروهمج  مالسا و  دضرب  يزادرپغورد  ینکفا و 

بالقنا یعقاو  هرهچ 
. دنیامن یفرعم  نایناهج  هب  ار  بالقنا )  ) نآ یعقاو  هرهچ  بسانم ...  ياهتصرف  رد  هک  تسا  مزال  مرتحم ...  نویناحوررب  * 

اهامنسدقم رطخ 
اهامن سدقم  اههاگشناد  اههزوح و  رد  دنراد  نیتسآ  رد  یمالسا  بالقنا  تسکـش  يارب  ار  يدارفا  اههنیمز  مامت  رد  رابکتـسا  اکیرمآ و  * 

ماهدرک دزشوگ  اهراب  اهراب و  ار  نانآ  رطخ  هک  ار 
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47 ص :
نورد زا  يدوبان 

. دننکیم دوبان  ار  مالسا  بالقنا و  ياوتحم  نورد  زا  ناشریوزت  اب  اهامنسدقم )  ) نانیا * 

اعد

نیملسم مالسا و  يارب  اعد 
نیملسم مالسا و  هب  دینک  اعد  - 1

. دنوشب رادیب  نیملسم ...  هک  دینک  اعد  - 2
. دنوش رادیب  مالسا  نارس  هک ...  دینک  اعد  - 3

. یمالسا حلاصم  هب  دننکب  هجوت  مالسا ...  نارس  هک ...  دینک  اعد  - 4
. دنکیم تیلاعف  دراد  هتشاذگ و  مالسا  يارب  صالخا  قبط  رد  ار  شزیچ  همه  هک  یتلم  نیا  هب  دینک  اعد  - 5

نالدروک يارب  اعد 
دندرگرب و مالـسا  نماد  هب  دنک و  تیاده  دنوشیم  ادیپ  رگید  ياهاج  ای  ناریا  رد  یهاگ  هک  ار  ییاهلدروک  نیا  دنوادخ  هک  دینک  اعد  * 

. دننکب ینکشراک  یه  دننیشنن  دنشاب و  مالسا  حلاصم  هب  هجوتم 

http://www.ghaemiyeh.com


زکرم هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
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هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)
لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)

ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 

: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 
www.eslamshop.com

روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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